INFORME PER A VALORAR LA POSSIBLE EXISTÈNCIA D’OFERTES ECONÒMIQUES QUALIFICABLES
COM A PRESUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
21ju121 - CPO210030001 – CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE DECONSTRUCCIÓ DEL NÚM. 136140 DEL CARRER NÀPOLS DINS L’ÀMBIT DE LA MPGM PER A L’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE LES
GLÒRIES ENTRE ELS CARRERS DE CASTILLEJOS, BOLÍVIA, BADAJOZ, INDEPENDÈNCIA I CONSELL
DE CENT, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.
Detecció ofertes presumptament anormals o desproporcionades.
Segons l’Acta III de la Mesa de Contractació “Obertura Sobre C: Proposta que s’avalua en base a criteris
automàtics”, en data 25 de maig de 2021 s’ha procedit a l’acte d’obertura de les proposicions dels licitadors
econòmiques contingudes als sobres núm. C presentats pels licitadors del procediment que ens ocupa.
Ha estat revisada la documentació inclosa als sobres C presentats pels licitadors admesos a participar al
procediment als únics efectes d’obtenir l’import de l’oferta econòmica presentada per cada licitador per a l’anàlisi
de les presumptes ofertes temeràries i puntuació de l’oferta econòmica.
En aplicació dels límits definits a la clàusula 10 del Plec de Clàusules particulars (PCAP), a l’apartat “Criteris
d’adjudicació avaluables automàticament” per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats, s’obtenen els resultats més avall indicats. A efectes del càlcul de la mitjana aritmètica, d’acord
amb l’establert a l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: la Mesa de Contractació ha constatat
que cap de les empreses presentades pertanyen a algun grup de societats o, en tot cas, han manifestat que
pertanyen a un grup de societats, però cap altra empresa d’aquest grup participa en el procediment de licitació,
segons consta a l’Acta núm. I de la Mesa de Contractació d’Obertura del sobre 1. Declaració responsable de
data 3 de novembre de 2020.

CPO21030001
Punts màxims
Pressupost net de licitació
Oferta més econòmica
Baixa de l'Oferta més baixa
Mitjana de les ofertes
Baixa Mitjana %
Límit temeritats

20
128.234,80 €
96.867,84
-24,46%
105.652,62
-17,61%
5 p.p.

Fórmula puntuació oferta econòmica segons clàusula 10 PCAP:

(Pressupost net licitació - oferta)
(Pressupost net licitació - oferta més econòmica)

x Punts màx =

A efectes del càlcul de la mitjana: no hi ha licitadors del mateix grup empresarial

Puntuació
resultant

Oferta
1 CONTROL DEMETER SL
96.867,84
2 DELTAPUNT 3000, S.A.
97.854,82
3 OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
103.038,44
4 HERCAL DIGGERS, SL
105.632,35
5 CONSTRUCCIONES DECO, SA
105.697,18
6 URCOTEX INMOBILIARIA, SLU
108.383,24
7 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA 110.181,41
8 CONST.Y DESMONT.RIBERA NAVARRA,SA
117.565,66

% Baixa
-24,46%
-23,69%
-19,65%
-17,63%
-17,58%
-15,48%
-14,08%
-8,32%

u.p. vs.
Temeritat
Baixa
PTE
mitjana
-6,85
-6,08
-2,04
-0,02
0,03
2,13
3,53
9,29

PTE
PTE
-

PTE = Presumpta oferta anormal o desproporcionada
Criteri per a baixa anormal o desproporcionada (s. clàusula 10 PCAP)
- Si el nombre d'ofertes admeses a licitació és igual o superior a dues (2), les baixes seran presumptament anormals o
desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals la mitjana de les ofertes
- En cas que sigui admès un únic licitador, la seva oferta serà presumptament anormal o desproporciona quan suposi un
diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitació.

D’acord amb el que es preveu a la referida clàusula núm. 10 del PCAP, l’empresa:


CONTROL DEMETER, SL



DELTAPUNT 3000, SA

poden considerar-se com a presumptament anormals o desproporcionades, en aportar una oferta
econòmica més de 5 punts percentuals inferior a la mitjana de les ofertes admeses, fet que es posa en
coneixement de la Mesa de Contractació als efectes pertinents.
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